
 

Toukokuun 19. 
Muistelemme pyhää pappismarttyyri 
Patrikiosta, Prousan piispaa, ja hänen 
kanssaan Akakiosta, Menandrosta ja 

Polyainosta 
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Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiiroina 3 juhlan ja 3 pyhien stikiiraa. 

Pyhien stikiirat, 2.säv. 

Piispojen jumalallinen nelivaljakko | on kuin Kristuksen järkkymättömien pylväitten joukko, |  
joiden varaan Viisas rakentaa talonsa, | ja tarjoaa kaikille oppien ihmeitä, | sekoittaa puhtaassa 
maljassa ilon viinin | ja jakaa ravintoa ja armoa niille, || jotka uskolla viettävät Kristuksen piispojen  
ja taistelijoitten muistoa. 

Suojelkaa maailmaa, te Kristuksen salaisuuksien palvelijat | ja jumalalliset pappismarttyyrit, | suuri 
Patrikios ja Akakios, | pyhitetty Menandros ja autuas Polyainos, | te nelimuotoisten henkien 
vertainen joukko. | Te muodostatte jumalallisen kuoron ja Jumalan valtaistuimen edessä seisten  
varjelette niitä, || jotka uskolla teitä kunnioittavat. 

Totisesti Sinä, Patrikios, | rakastit Häntä, joka sanomattomasti perusti maan vetten päälle | ja 
muovasi sen jokien avulla. | Jumalallisin sanoin Sinä opetit lämpimien vesien ylen ihmeellisen 
salaisuuden. || Anna nytkin esirukoustesi kautta meille virrata korkeudesta jumalallista parannusten 
vettä.

Kunnia... nyt... Juhlan stikiira. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. Samoin tropari, ja päätös. 

Aamupalveluksessa 

Juhlan ja pyhien kanonit. Pyhien kanoni, jonka akrostikon on: Laulan Patrikioksesta, taistelijoista 
parhaimmasta. Theofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 8.säv.

"Ihmeitätekevä Mooseksen sauva, | jaettuansa ristinmuotoisella lyönnillä meren kahtia, | kukisti 
muinoin faraon, sotavaunujen herran, | mutta pelasti jalan pakenevan Israelin, || joka veisasi 
Jumalalle virren." 

Troparit 

Kaikenlaisten armolahjojen koristamaan ja lopulta marttyyriveren kaunistamaan pappeuden asuun 
pukeutuneina te, kunniakkaat, osoittauduitte jumalisuuden ja uskon vahvoiksi puolustajiksi. 

Isän oikealla puolella istuva taiston asettaja Kristus avasi kilpakentän kaikille taistelijoille ja kokosi 
marttyyrien mainion nelivaljakon, joka ylistää Häntä veisuin. 

Kirkon esimiehenä Sinä, autuas Patrikios, annoit hyvänä paimenena henkesi sen puolesta 
Akakioksen kanssa, ja te saitte seuraanne viisaat Menandroksen ja jumalallisen Polyainoksen, jotka 
kohottavat Jumalalle veisun. 
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Jumalansynnyttäjän tropari

Jumalankantajat marttyyrit tunnustivat jumalallisten profeettain sanojen mukaisesti, että Jumalan 
Sana otti lihan puhtaasta Neitseestä. Häntä me kunnioitamme Jumalansynnyttäjänä ja häntä me 
veisuin aina ylistämme autuaaksi. 

3. veisu. Irmossi

"Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit | ja maan vetten päälle perustit, | lujita minut 
käskyjesi kalliolle, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava." 

Troparit 

Uskovaiset, ylistäkäämme miehuullisesti marttyyriuden polulle käyneitä ja hyvän tien kulkeneita 
voittoisina marttyyreina, jumalallisina seppeleen kantajina ja Jumalassa viisaina piispoina. 

Palaen jumalisuuden intoa jumalallinen julistaja kuihdutti eksytyksen liekin esittäen vakaasti 
Jumalan tuntemisen oppeja ja johdattaen kaikki totisesti jumalalliseen tietoon. 

Nähdessään hirveän hallitsijan olevan jumalattomuuden horteessa Patrikios kiiruhti kaiuttamaan 
Jumalan tuntemisen sanoja ja kylvämään kaikille uskon jumalallista sanaa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi Jumalansynnyttäjä, aviota tuntematta Sinä synnytit Sinusta lihaan tulleen Jumalan Sanan. 
Marttyyrit tunnustivat miehuullisesti Hänet Jumalaksi ja tulivat Hänen seppelöidyiksi sotureikseen. 

Irmossi 

"Oi Kristus, joka alussa viisaasti taivaat vahvistit | ja maan vetten päälle perustit, | lujita minut 
käskyjesi kalliolle, || sillä ei ole muuta pyhää kuin Sinä, ainoa ihmisiä rakastava." 

Katismatropari, 8.säv. 

Kunnioittakaamme uskolla veisuin Menandroksen rinnalla viisasta Akakiosta, Polyainosta sekä 
suurta Patrikiosta, | sillä tultuaan kaikkivaltiaan Jumalan papeiksi he olivat uskolla Hänen 
mieleensä. | Sen tähden he tulivat elämänsä lopulla otollisiksi marttyyriuteen ja heidät liitettiin 
enkeleihin. | Huutakaamme heille rakkaudella: | Rukoilkaa Kristus Jumalaa, että Hän antaisi 
rikkomusten päästön meille, || jotka rakkaudella vietämme pyhää muistojuhlaanne. 

Ja juhlan katismatropari. 

4. veisu. Irmossi

"Herra, Sinä olet minun väkevyyteni, voimani, Jumalani ja iloni, | joka Isän helmaa jättämättä olet 
osoittanut huolenpitosi meitä köyhiä kohtaan. | Sen tähden minä profeetta Habakukin kanssa 
huudan Sinulle: || Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava." 
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Troparit 

Sinä, Patrikios, pukeuduit Kristuksen voimaan, sillä Sinä olit Hänen pappinsa ja selvästi seuraten 
Hänen jälkiänsä Sinut kannettiin kidutusten kautta ainoalle hyväntekijälle hartaasti huutaen: 
Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava.

Isä Akakios, Sinä osoittauduit jumalalliseksi papiksi täynnä jumalallista kirkkautta ja tultuasi 
Kristuksen totiseksi marttyyriksi Sinä syljit epäjumalien eksytystä. Sen tähden Sinä nyt huudat 
riemuitsevin omintunnoin: Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Kristus, Sinun marttyyriesi joukossa karkeloiva ja riemuitseva Menandros säteilee nyt Sinun 
kirkkauttasi Sinun valkeutesi kaunistamana. Iloiten hän huutaa Sinulle, Valtiaalle: Kunnia olkoon 
voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Vapahtaja, osoittauduttuaan voittamattomaksi marttyyriksi Polyainos saavutti pyhitetyn aseman. 
Sen tähden hän nyt ansionsa mukaisesti tahrattoman valkeuden täyttämänä huutaa iloiten Sinulle, 
Valtiaalle: Kunnia olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Saatuaan Sinun Synnyttäjäsi, oi Kristus, aseekseen viisaat marttyyrit voittivat eksytyksen juonet ja 
selvästi torjuivat hirmuvaltiaitten kavalat houkutukset. Saatuaan nyt seppeleen he huutavat: Kunnia 
olkoon voimallesi, oi ihmisiä rakastava. 

5. veisu. Irmossi

"Miksi olet minut kasvojesi edestä hyljännyt, oi laskeutumaton Valkeus, | ja miksi on vieras 
pimeys minut viheliäisen peittänyt? | Kuule rukoukseni, käännytä minut || ja ohjaa askeleeni Sinun 
käskyjesi valkeuteen." 

Troparit 

Maailmalle kuoleutuneina te, Jumalassa viisaat marttyyrit, kannoitte auliisti itsenne täydellisinä 
uhreina Kristukselle taiston tuskien kautta. Teidät uhrattiin kuin karitsat kuuliaisin Herran 
jumalallisille käskyille. 

Lain mukaisesti taisteltuanne te, kunniakkaat marttyyrit, saitte seppeleen, sillä kärsivällisinä 
rikollisten karvaissa tuskissa ja kidutuksissa tai tulitte otollisiksi nauttimaan taivaissa 
turmeluksettomasta elämästä. 

Kunniakas, autuas Patrikios, eläessäsi nyt hengellisesti enkelten kanssa muista meitä, jotka 
vietämme kunnianarvoisaa muistoasi ja rukoile Herraasi, että Hän päästäisi meidät vaaroista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Oi ylistettävä Neitsyt, tuntiessaan Sinut totiseksi Jumalansynnyttäjäksi kunniakkaat marttyyrit 
tietonsa mukaisesti saarnasivat Sinusta syntyneestä Jumalasta, Sanasta, ja kävivät nuorekkaasti 
syntiä vastaan kuolemaan asti. 
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6. veisu. Irmossi

"Syntien syvyys ja rikkomusten myrsky kuohuttavat minua | ja vievät väkisin kohti epätoivon 
syvyyttä, | mutta ojenna Sinä minulle väkevä kätesi, niin kuin Pietarille, || ja nosta minut ylös 
turmeluksen syvyydestä!" 

Troparit

Kuoroon keräytyen me, jumalinen kansa, ylistäkäämme nyt iloiten neljän marttyyripiispan 
muodostamaa jalosti kirkastunutta taistelijajoukkoa. 

Voimalliset päästävät ruumiillisten sairauksien tuskista vuodattamalla luonnostaan lämpimiä vesiä 
ja jumalallisilla rukouksillaan vapauttavat sielun himoista luoksensa uskolla tulevat. 

Autuas Patrikios, anna rukouksillasi Lunastajan Kristuksen edessä minulle koittaa hengellisen 
aamun, sillä minä makaan rikkomusten pimeydessä ja siksi elän vaivoissa. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Valista minun sieluni, veisuin ylistettävä Jumalansynnyttäjä Neitsyt, joka synnytit Isän kirkkauden 
heijastuksen, sillä todelliset palvelijasi saavat Sinun armosi ja torjuvat kielen pieksäjät. 

Irmossi 

"Syntien syvyys ja rikkomusten myrsky kuohuttavat minua | ja vievät väkisin kohti epätoivon  
syvyyttä,  |  mutta  ojenna  Sinä  minulle  väkevä  kätesi,  niin  kuin  Pietarille,  ||  ja  nosta  minut  ylös  
turmeluksen syvyydestä!" 

Kontakki, 8.säv. 

Saatuaan Sinun ruumiisi, oi Patrikios, pyhitetyksi aarteekseen | Jeesuksen kirkko huutaa Sinulle  
iloiten: | Sinun kauttasi koko maailma varjeltuu syvässä rauhassa, || vahingoittumattomana ja 
voittamattomana kaikilta harhaopeilta. 

Synaksario 

Saman kuun 19. päivä muistelemme pyhää pappismarttyyri Patrikiosta, Prousan piispaa, ja hänen 
kanssansa Akakiosta, Menandrosta ja Polyainosta. 

Säkeitä 

Mestattuna Patrikios saavutti kaikkia maallisia patriiseja suuremman kunnian. 

Yhdeksäntenätoista terävä miekka leikkasi Patrikioksen. 

Samana päivänä muistelemme pyhittäjäisäämme Memnon Ihmeidentekijää. 

Pyhän marttyyri Akolouthoksen muisto. 

Pyhä uusi marttyyri Kyriake kuoli tulessa. 

Miekka surmasi pyhän marttyyri Theotimen. 
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Heidän pyhien esirukoustensa tähden, Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Irmossi

"Tulen liekit peljästyivät muinoin | Jumalan alas tulemista Babylonin pätsissä. | Sen tähden 
nuorukaiset ilosta kepein jaloin sen keskellä ikään kuin niityllä karkeloivat ja veisasivat: || Kiitetty 
olet Sinä, meidän isäimme Jumala."

Troparit 

Papillisen vaatteen kaunistamat kunniakkaat marttyyrit pyhittivät sen entisestäänkin omalla 
verellään ja nyt he veisaavat Jumalan edessä karkeloiden: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme 
Jumala. 

Puheentaitajien juonet Sinä, autuas, saatoit häpeään jumalallisen valkeuden kirkastamana. Kuumaan 
lähteeseen viskattuna Sinä et palanut, vaan huusit: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme Jumala. 

Viettelevä ruhtinas ei kestänyt viisaita sanojasi, Patrikios, joilla sait voiton saastaisista ja 
valheellisista jumalista. Niitä sylkien Sinä huusit riemuiten: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme 
Jumala. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Katso, nyt on toteutunut jumalallisen Daavidin jumalallinen ennustus, sillä neljä marttyyria kulkee 
rakkaudella edelläsi, oi puhdas, huutaen Sinusta lihaksi tulleelle: Kiitetty olet Sinä, meidän isäimme 
Jumala. 

8. veisu. Irmossi

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: | 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä  
kaikkina aikoina." 

Troparit 

Tulkaa, uskovaiset, iloiten kunnioittakaamme seppelöityjä marttyyreja, Jumalassa viisaita piispoja, 
ja ylistäkäämme Kristusta, joka antaa heille voiman pelotta kestää vihollisten kidutukset. Häntä 
nuorukaiset kiittävät, papit veisuin ylistävät ja ihmiset korkeasti kunnioittavat kaikkina aikoina. 

Pappeuden voitelun ja marttyyriuden veren kaunistama voittajien nelivaljakko säteilee 
kaksinkertaisesti ihmeissä huutaen: Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, papit, 
veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina aikoina. 

Te, kunniakkaat ja maineikkaat, saitte voiton pahojen henkien joukoista ja pelkäämättä 
hirmuvaltiaitten uhkailuja saitte Kristukselta seppeleen. Voittoisina taistelijoina te veisaatte: 
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, papit, veisatkaa, ihmiset, ylistäkää Häntä kaikkina 
aikoina. 
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Jumalansynnyttäjän tropari 

Riemuitkoon Menandros, ylistettäköön Akakiosta sekä Polyainosta ja loistavaa Patrikiosta. 
Papeiksi osoittautuneina he ylistäkööt lakkaamatta veisuin aviota tuntemattoman Neitseen kohdusta 
lihaksi tullutta Isän Sanaa ja korkeasti kunnioittakoot Häntä kaikkina aikoina.

Irmossi 

"Kaldealaisten hirmuvaltias seitsenkertaisesti kuumensi vihan vimmassa hurskaille nuorukaisille 
pätsin, | mutta kun näki heidät korkeimman voiman pelastamina, | niin hän huusi heille: |
Nuorukaiset, kiittäkää Luojaa ja Lunastajaamme, | papit, veisatkaa, || ihmiset, ylistäkää Häntä 
kaikkina aikoina." 

9. veisu. Irmossi

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Troparit 

Hirmuvaltiaat hämmästyivät nähdessään, kuinka taistelijat pää katkaistuina kärsivällisinä ja 
rakkaudella antoivat henkensä, mutta Kristus otti heidät vastaan antaen heille levon itsessään, ja 
heidän kauttansa Hän vuodattaa luokseen kiiruhtaville parannuksia ikään kuin ehtymättömästä 
lähteestä. 

Kiiruhtaen näkemään kaipausten lähdettä te, marttyyripiispat, jätitte kaiken maanpäällisen 
onnekkuuden ja nousitte taivaisiin otollisina nauttimaan ymmärryksen ylittävää autuutta Jumalan 
valtakunnan korkeimmilla sijoilla. 

Ke kävitte halki kiusausten veden ja läpi kidutusten tulen, ja nyt te, taistelijat, olette selvästi 
saaneet iankaikkisen virvoituksen taivaan majoissa. Karkeloidessanne siellä seppelöityinä te 
päästätte alati meidät vaaroista. 

Jumalansynnyttäjän tropari 

Taistelijoitten muisto valaisee auringon tavoin ihmein uskovaisia, sillä Sinusta, oi Neitsyt, syntynyt 
Jumala, josta he hartaasti saarnasivat, antoi heille suuren kirkkauden. Lupauksensa mukaisesti Hän 
antoi kunnian niille, jotka uskoen kunnioittavat Hänen tulemistansa. 

Irmossi 

"Taivas ihmetteli ja maan ääret hämmästyivät siitä, | että Jumala ilmestyi ihmisille ruumiissa | ja 
että Sinun povesi tuli taivasta avarammaksi. || Sen tähden Sinua, oi Jumalansynnyttäjä, enkelein ja 
ihmisten joukot ylistävät." 

Juhlan eksapostilario. 

Vir relmästikiiroina juhlan stikiirat. 

Loppu tavanmukaisesti, ja päätös. 




